
                        Schaffen, december 2011. 
 
 
 
 
 
Beste leden, 
 
 

10 december: Opstellen van de Kerststal 
17 december: Receptie aan de Kerststal ter gelegenheid van het Kerstconcert 
21 december: knutselen van een kerststukje 
 
Kerst en Nieuwjaar komen eraan en dus willen we hierop onze activiteiten richten. 
 
- Opstellen van de Kerststal: zaterdag 10 december vanaf 9 uur 
Voor de St. Hubertuskerk wordt de kerststal opgebouwd. 
We rekenen erop dat bereidwillige leden ons hierin willen bijstaan. Het opbouwen 
van deze stal is een hele klus en alle hulp is welkom. Wij danken iedereen bij 
voorbaat die zich wil inzetten hiervoor. 
 
- Receptie aan de Kerststal: zaterdag 17 december vanaf 20 uur 
Wij nodigen graag iedereen uit op het Kerstconcert, gebracht door het Schaffens 
koor Ma Cantare in de St. Hubertuskerk. We bieden ook graag kaarten aan die 
kunnen aangekocht worden in voorverkoop aan € 5. Daarna zorgen we voor een 
lekkere receptie met typische kerstdranken en knabbeltjes om de Kerstsfeer ten volle 
te beleven rond de Kerststal.  
Al wat we aanbieden, is aan een zeer democratische prijs. 
 
- Knutselnamiddag woensdag 21 december  
We organiseren voor de jongeren een knutselnamiddag in het teken van Kerstmis. 
Juffrouw Martine en haar assistenten zorgen voor een aangename namiddag voor 
onze 6 tot 12 jarigen (ongeveer). We vragen u wel op voorhand in te schrijven bij uw 
bestuurslid of bij Angelo (angelo_dirkx@hotmail.be of gsm 0474 66.22.15) 
 
Nog ter info: in het kader van de kooklessen is er een Ladies Night gepland op 
zaterdag 10 december. De voorbereidselen beginnen om 16.30 uur, de dames 
worden uitgenodigd omstreeks 19.30 u. Inschrijven vóór 7 december bij Gaston 
(famdidden@skynet.be of gsm 0474 99.14.93) 
 
En ook dit jaar kan u nog uw lidgeld recupereren bij het OCMW-sociale dienst 
van de stad Diest. Als uw mutualiteitvignet eindigt op een 1 en het kadastraal 
inkomen van uw onroerende goederen is niet meer dan € 745, bent u in de 
voorwaarden. Indien u hierbij hulp of info wenst, contacteer dan onze secretaris 
Gaston. Ook andere uitgaven voor uitstappen komen in aanmerking tot een bedrag 
van € 90. 
 

! Nieuw website-adres: www.lgschaffen.net ���� www.lgschaffen.be 
 
We wensen ondertussen iedereen een gezellig kerstfeest en een denderend 
Eindejaar. 
 
Het bestuur. 


